Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir
Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir, Hrvatska
(dalje u tekstu “Naručitelj”)

DOKUMENTACIJA O NABAVI
(dalje u tekstu: DON)

Za projekt sufinanciran sredstvima EU

USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM "PROJEKT POBOLJŠANJA
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE BELI
MANASTIR"

TROŠKOVNIK

Evidencijski broj nabave: JN 17/20 MV

Beli Manastir, ožujak 2020. godine

USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM ˝PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE BELI MANASTIR˝

TROŠKOVNIK

Br.

1
2

Opis stavke
Angažman Stručnjaka 1 u okviru
usluge upravljanja projektom
Angažman Stručnjaka 2 u okviru
usluge upravljanja projektom

Jedinica
mjere

Količina

mjeseci

38

mjeseci

38

Jedinična
cijena
(HRK, bez
PDV-a)

Ukupna
cijena
(HRK, bez
PDV-a)

UKUPNO (HRK, bez PDV-a):
PDV (25%, HRK)
SVEUKUPNO (HRK, s PDV-om):

NAPOMENE:









Stavke troškovnika obuhvaćaju sve usluge prema Projektnom zadatku.
U ponuđene cijene su uključeni i svi troškovi zahtijevanih stručnjaka u DON u i
svih ostalih stručnjaka koje će Izvršitelj angažirati u razdoblju izvršenja ugovora.
U ponuđene cijene su uključeni i svi materijalni troškovi Izvršitelja koji su
potrebni za izvršenje ugovornih obveza prema Projektnom zadatku (npr. najam
ureda, računalna oprema, režijski troškovi, troškovi prijevoda, putni troškovi i
sl.).
Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti
zaokružene na dvije decimale.
Sve stavke Troškovnika moraju biti ispunjene.
Prilikom popunjavanja Troškovnika gospodarski subjekti cijenu stavke
izračunavaju kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke.
U Troškovniku se ne smiju mijenjati količine, jedinice mjere niti opisi pojedinih
stavki Troškovnika. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.

ZA GOSPODARSKI SUBJEKT: 1

U ______________, __/__/20__.
M.P.

________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

Ovjera i potpis ovog obrasca nisu obvezni te Naručitelj neće samo iz tog razloga odbiti ponudu. Neovisno o tome, prilaganjem
ovog obrasca u ponudi, smatra se da gospodarski subjekt prihvaća sve navedeno i isto postaje obvezujuće za gospodarski
subjekt.
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